
2021 년 봄 학기 1, 2 단계 토요 특강의 계획서 

Навчальний план додаткових суботніх лекцій на весняний семестр 2021 

року для груп 1 і 2 рівнів Корейського освітнього центру в Україні 

 가의명: 우크라이나 한국교육원 토요 특강 

 담당 강사: 올가 선생님  

 수업 일시: 2021 년 4 월- 5 월 토요일  

  1 단계• 2 단계 반 11:00-12:30 

  IІ семестр – квітень-травень 2021 року  

  Групи 1 і 2 рівнів 11:00-12:30 (по суботах) 

 Курс додаткових лекцій у весняному семестрі складається із 5 занять. 

Протягому курсу студенти проходять лекції з лінгвокраїнознавства корейської 

мови.  

№ 날짜 

 Дата 

강의 주제  

Тема заняття 

수업 세부 내용  

Мета заняття 

1 4 월 3 일 (토) 전통적인 건축 양식  
Традиційна корейська 

архітектура  

한옥의 특징, 온돌, 잡상의 기능, 

단청의 의미 등을 공부하기   
Ознайомитися з устроєм 

традиційного житла ханок, теплої 

підлоги ондоль, застосування 

оберегів чжапсан і особливостями 

орнаментів данчхон  

2 4 월 10 일 (토) 집안 전통 

Родинні обряди  

 

아이를 낳기, 백일, 돌잔치, 

과례와 계례, 혼례, 회갑, 장례식 

등과 관련한 집안 전통을 

공부하기  

Ознайомитися з основними 

родинними обрядами Кореї, 

пов’язаними із народженням 

дитини, святкуванням 100 днів, 1 

року, 60 років від народження, з 

весільними, похоронними та  

поминальними обрядами.   

3 4 월 17 일 (토) 명절과 세시풍속 
Традиційні свята і народні 

звичаї  

 

설날, 초파일, 단오, 추석 등 

다양한 명절과 세시풍속을 

공부하기 

Ознайомитися з основними 

традиційними святами і 

народними звичаями, такими як 

Новий рік, День народження 



Будди, Дано тощо.    

4 4 월 24 일 (토) 공휴일 
 Державні свята  

삼일절, 어린이날, 현충일, 

제헌절, 광복절, 국군의 날, 

개천절, 한글날 등 공휴일에 

대해 공부하기  

Ознайомитися з основними 

державними святами Кореї, 

такими як 1 березня, День дітей, 

День загиблих за батьківщину 

солдатів, День Конституції, День 

Незалежності, День національної 

армії, Свято відкриття небес, День 

хангиля тощо.   

5 5 월 01 일 (토) 전통 음식  

Традиційна кухня  
 

전통 음식 정류와 상징적인 

의미를 공부하기    

Ознайомитися з основними 

традиційними стравами 

корейської кухні та їх 

символічним значенням.  

 

등력 등과 관련된 질문이 있으면 olga.alimenko@gmail.com 로 이메일을 보내 

주십시오.  

З питань реєстрації на додаткові лекції та з інших питань звертайтеся за 

електронною адресою olga.alimenko@gmail.com.  
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